
”Salattu Jumala”

”ARMO TEILLE JA RAUHAJUMALALTA,  MEIDÄN ISÄLTÄMME, JA 
HERRALTA JEESUKSELTA KRISTUKSELTA!”

Tämä päivä on Pyhän Kolminaisuuden päivä, ja samalla Kaatuneitten muistopäivä. 
Päivän kirkollinen väri on valkoinen, joka kertoo siitä, että päivä luetaan juhlapyhien 
joukkoon. 

Tälle päivälle kirkolliseksi aiheeksi on annettu: ”Salattu Jumala” ja evankeliumiteksti 
on otettu Johanneksen evankeliumin 15-luvusta, jakeet 1-10 ja kuuluvat Herran 
Jeesuksen nimessä seuraavasti: (lue)
Niin Pyhä Isä, pyhitä meidät totuudessasi, Sinun sanasi on Totuus. Jeesuksen nimessä. 
Aamen.

Alkuun on ehkä paikallaan sanoa muutama sana kaatuneista. He antoivat suuren uhrin 
isänmaamme puolesta. Monen miehen veri vuoti taistelussa maamme itsenäisyyden 
säilyttämiseksi. Se oli kallis uhri, joka tuotti paljon surua, ikävää ja kaipuuta 
miestemme lähiomaisille ja kaikille siihen aikaan eläville. 

Itse olin pariviikkoinen kun talvisota syttyi, jotenka minulla ei siitä ole muuta 
mielikuvaa kuin se, että isäni ainakin kerran piipahti jatkosodan aikana kotona 
sotarintamalta. Evakkoreissustakin Uusikaarlebyyhyn on joitakin mielikuvia jäänyt 
mieleen. 

Tämän Kolminaisuuden päivän evankeliumi vie meidän ajatuksemme siihen uhriin, 
jonka Jumalan Poika Jeesus Kristus antoi meidän ja koko maailman syntien 
sovitukseksi. Se kertoo myöskin siitä, kuinka salattu Jumala tekee työtään 
seurakunnassa eli Hänen viinitarhassaan.

Tämä salatun Jumalan työ sopii hyvin nyt aiheeksi, sillä viime sunnuntain aikaan 
vietimme Pyhän Hengen muistojuhlaa. Pyhä Henki jumaluuden kolmas persoona on 
annettu seurakunnalle sitä varten, että Hän opettaisi meitä Jumalan sanaa tuntemaan.
Hän opettaa meille Raamatun sanan kautta myös itsemme parempaa tuntemusta, mutta 
myöskin Jeesuksen syvempää tuntemusta.

Itsemme tuntemiseen kuuluu muun muassa se, että näemme Jumalan sanan valossa 
olevamme Jumalan luomia, hyvin arvokkaita ja Jumalalle rakkaita ihmisiä. 
Pyhä Henki opettaa Sanan kautta myöskin sitä, että näemme itsessämme olevamme 
hyvin syntisiä ja näin myöskin armoa eli Jeesusta tarvitsevia. Tästä Jeesus puhuu 
evankeliumitekstimme seuraavassa luvussa. 

Siellä sanotaan muun muassa: ”Ja kun hän (Pyhä Henki) tulee, niin hän näyttää 
maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion;
9. synnin, koska he eivät usko minuun; 



10. vanhurskauden, koska minä menen Isän tykö, ettekä te enää minua näe; 
11. ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu.”

Ja kun Pyhä Henki näyttää meille synnin ja syntisyytemme, niin samalla Hän kohottaa 
katseemme ristiinnaulittuun Kristukseen, jossa meidän syntimme on sovitettu. 

Näin Hän näyttää meille sen vanhurskauden, jonka Jeesus omalla työllään on 
ansainnut meidän hyväksemme. Hän näyttää myös sen, että tämän maailman ruhtinas, 
Saatana, on saanut Jeesuksen Golgatan työn kautta tuomionsa. Jotenka, hän, (Saatana), 
ei voi tuomita Jeesukseen uskovia Jumalan lapsia. 

Tästä myöskin apostoli Paavali puhuu Roomalaiskirjeessään, sen (8) luvussa, jakeessa 
(34): ”Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä  
herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän 
puolestamme.”
Huomaamme, ettei kukaan voi tuomita kadotukseen silloin kun meidän turvamme on 
tuo Jumalan rakas Poika Jeesus Kristus.

Pyhä Henki, jumaluuden kolmas persoona, kasvattaa salaisesti myös sitä Hengen 
hedelmää Jumalan puutarhassa, josta päivän evankeliumitekstimme puhuu.
Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin (15) luvun alussa:  "Minä olen totinen 
viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri. 
Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka 
kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän.”

Ihmeellinen sana, eikö vain? Jeesus sanoo olevansa totinen viinipuu ja Isä on 
viinitarhuri.
Tässä vertauksessa taivaallinen Isä on viinitarhuri ja samalla viinitarhan työntekijä. 
Hän katselee viinitarhaansa, missä on kuivia oksia. Mitkä oksat tulisi karsia pois 
viinitarhaa laihduttamasta. Näinhän oikea ajallinenkin viini- tai puutarhurikin tekee. 

Nyt kevät on erityisesti tällaista aikaa, jolloin kuivat hedelmää tuottamattomat oksat 
leikataan pois, jotta ne hedelmää tuottavat, terveet oksat, tuottaisivat runsaamman 
sadon.
Itsekin leikkelin juuri mustaherukkapensaistamme pois sellaisia oksia, jotka olivat liian 
vanhoja tai sitten liian hentoja, joista ei juuri kehity hedelmää tuottavia oksia.

Meissäkin, jotka olemme oksastettuina jaloon viinipuuhun eli Jeesukseen, on sellaista, 
mikä tulee leikata pois, jotta voisimme runsaamman hedelmän kantaa Herran 
viinitarhassa. 
Herramme puhdistaa ja hoitaa meitä niin, että hän näyttää meille ne mätäpesäkkeet eli 
synnit Sanan ja Pyhän Hengen kautta, jotka estävät oikean hedelmän tuottamisen.
Samalla kun hän näyttää meille syntimme ja syyllisyytemme, niin hän näyttää myöskin 
ristin uhrin haavat, jotka kertovat siitä valtavan suuresta rakkaudesta meitä ihmisiä 
kohtaan.



Sanoohan Jeesus itse tässä samassa Johanneksen evankeliumin (15) luvussa vähän 
myöhemmin: ”Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa 
henkensä ystäväinsä edestä.”

Nämä haavat Hän (ylösnoussut Jeesus) näytti ensimmäisenä pääsiäisenä pelokkaille 
opetuslapsilleen. Mitä siitä seurasi? Haavojen näkeminen vapautti pelosta iloon ja 
kiitollisuuteen. Sanassa sanotaan, että opetuslapset iloitsivat nähdessään Herran.

Jeesus siis osoitti suurinta mahdollista rakkautta meitä syntisiä ihmisiä kohtaan 
uhraamalla itsensä.

Tähän armon sanaan Hän viittaa myöskin tuossa evankeliumitekstimme (3) jakeessa, 
kun hän sanoo, että ”Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen puhunut.”

Jeesus puhui paljon armon ja anteeksiantamuksen sanaa, joskin kovaa lain sanaa. 
Syntiänsä katuva ihminen ei koskaan saa ankaraa lain ja tuomion sanaa, vaan ihanaa 
armon sanaa. Hän julisti katuville syntisille: ”Poikani (tyttäreni), ole turvallisella  
mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi, mene rauhaan.”

Evankeliumimme jatkossa on sitten kehotuksen sana pysyä Jeesuksessa. 
Miten me sitten pysymme Hänessä, kuuluu kysymyksemme?
Eikö juuri siten, kun edellä kuvasimme.
1Joh.kirjeen ensimmäisessä luvussa ovat sanat: ”Jos me tunnustamme syntimme, on 
hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa  
meidät kaikesta vääryydestä.”

Tällä tavalla me pysymme todellakin Jeesuksessa Kristuksessa.
Ja kun me pysymme näin uskon kautta kiinni Jeesuksessa, niin samalla me kannamme 
sitä Pyhän Hengen hedelmää, josta päivän evankeliumimme puhuu meille.

Uskon kautta kiinni Jeesuksessa pysyminen, kasvattaa Pyhässä Hengessä meissä 
salaisesti sitä hedelmää, josta Raamattu puhuu. Salattu Jumala toimii näin 
elämässämme Henkensä kautta.

Galatalaiskirjeen (5) luvussa kerrotaan tästä hedelmästä muun muassa näin: ”Mutta 
Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys,  
uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki.”

Siinä oli monia lohkoja mainittu Pyhän Hengen hedelmästä. Paljon muutakin Henki 
kasvattaa meissä.
Tärkein Hengen hedelmä on tietysti usko, jonka me saamme sisimpäämme, kun 
löydämme armollisen Jumalan ja Jeesuksen.  

Uskon ja Pyhän Hengen myötä tulee luonnollisesti rakkaus sydämeemme Jumalaa ja 
lähimmäistämme kohtaan. Myös ilo pursuaa siitä, kun on saatu synnit anteeksi.



Pyhä Henki vaikuttaa Jeesuksen omassa myöskin pitkämielisyyttä, ystävällisyyttä, 
hyvyyttä, uskollisuutta Jumalan lahjojen hoidossa, mutta myöskin lähimmissä 
ihmissuhteissa, sävyisyyttä ja itsemme hillitsemistä jne…

Ja kun me uskon kautta säilytämme asemamme Jeesuksessa Kristuksessa, niin samalla 
meissä oleva lihan mieli pysyy ristillä. Se ei pääse niin paljon rehottamaan eikä 
tekemään tuhoa sielussamme.

Ja jos me ajattelemme rungosta irronnutta oksaa, niin se luonnollisesti kuolee. Se ei voi 
tuottaa hedelmää. Samoin käy myöskin meidän ihmisten. Jos jätämme uskonelämämme 
hoitamatta, niin me alamme kantamaan lihan mielen mukaista hedelmää

Uskon elämämme hoitaminen ja Jeesuksessa pysyminen on ensiarvoisen tärkeää, 
samoin kuin seurakuntayhteyskin. Sanoohan  esim. apostoli Pietarikin: 
”Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki  
panettelu, ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa,  
että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, jos olette maistaneet, että Herra on hyvä.” 
(1Piet.2:1-3)

Apostoli ensiksikin muistuttaa, kuinka tärkeää on panna synti pois elämästä, ja sen 
jälkeen hän ottaa kuvan lapsesta, joka halaa äidin maitoa halukkaasti ravinnokseen.
Mutta tässä on myöskin toinen kuva siitä, kuinka vasta uskoon tullut Jumalan lapsi 
halaa Jumalan sanan väärentämätöntä maitoa sielunsa ja henkensä ravinnoksi hyvin 
halukkaasti.

Muistan sen omalla kohdallani hyvin kirkkaasti. Ensi rakkauden aikaan Jumalan sana 
oli todellakin ravitsevaa ja sitä oikein ahmimalla hamusin sieluni ravinnoksi. Se oli 
todellakin suloista mannaa. Sitä täytyi saada, sillä vuosikymmenet olivat menneet ilman 
Jumalan sanan maitoa epäuskon tiellä vaeltaessani. Sieluni huusi tyhjyyttään.

Mutta nyt kun oli uusi isäntä tullut sydämeeni, niin Hän halusi täyttää sieluni ja henkeni 
väärentämättömällä Jumalan sanalla.

Pyhä Henki otti kirjaimellisesti Jeesuksen omasta ja jakoi minulle, kuten Johanneksen 
evankeliumin (16:13-14) meille kertoo: ”Mutta kun hän tulee, totuuden Henki,  
johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä  
itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. 
Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.”

Pyhä Henki haluaa kirkastaa meille sanan välityksellä Jeesuksen niin suurena, että se 
riittää meille pelastukseksi ja syntien anteeksiantamiseksi. Siksi myös seurakuntayhteys 
on tärkeä, josta myöskin apostoli puhuu Hebrealaiskirjeessään. (10:25)

Jeesus haluaa tämän päivän evankeliumissa ihan tähdentämällä tähdentää sitä, kuinka 
tärkeää on pysyä hänessä.



Hän sanoo: ”Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä 
pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.”

Menemme jälleen puutarhaan. Teemme jälleen pienen ajatusleikin. 
Jos puutarhassamme ei ole yhtään hedelmäpuuta tai hedelmää tuottavaa pensasta, niin 
eihän silloin voida saada hedelmääkään. Eikö tämä ole ihan järkeen käyvä ajatus. 
Täytyy olla istutettu hedelmäpuita ennen kuin on toiveissa saada hedelmiä.

Sama koskee uskon hedelmäänkin. Ellei meillä ole Jeesusta elämme Herrana ja 
Vapahtajana, niin ei meillä ole silloin Hänen tuottamia hedelmiäkään. Tarvitaan, että 
meidät on istutettu Jeesukseen Kristukseen kiinni.

Pienenä meidät istutettiin kasteen kautta Jeesukseen, mutta useimmat meistä ovat 
menettäneet kasteen armonsa ja joutuneet kauas hänestä. Usko ei ole välttämättä 
päässyt edes syntymäänkään kasteen Herraan ja näin olemme vieraantuneet hänestä 
kauas. Tarvitaan, että me saisimme herätä näkemään oman kadotetun tilamme, jotta 
meille kasteen Herra kelpaisi.

Kolossalaiskirjeessä on mielestäni erittäin hyvä kuva tästä asiasta (2:12) sanotaan: 
”Ollen haudattuna hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette  
herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista.”

Ellei Jumala saa herättää meitä Pyhän Henkensä ja Sanansa kautta ylös kasteen 
haudasta, niin me makaamme kuolleessa tilassa kasteen haudassa loputtomiin, aina 
ikuiseen kuolemaan ja kadotukseen saakka.

On tärkeää, että kastettu ihminen saa sellaista Raamatun opetusta, jotta usko voisi 
syntyä kasteen Herraan Jeesukseen Kristukseen ja näin ylösnousemus kasteen haudasta 
saisi toteutua uskossa Jeesukseen. Silloin toteutuu tuo apostoli Paavalin sana Galatian 
seurakunnalle: ”En enää elä minä, vaan Kristus elää minussa.”

Näin uskon kautta Kristus nousee elämään Pyhässä Hengessä kastetun ihmisen 
sydämeen. Uskon kautta me alamme kantaa hedelmää Jumalan viinitarhassa.
Muutoin me pysymme kuivina oksina, jotka kerran kootaan yhteen ja poltetaan poroksi.

Evankeliumitekstimme (7) jakeessa on iso lupaus. Siellä kirjoitetaan: ”Jos te pysytte  
minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte  
sen.” Siinä on lupaus rukouksen kuulemisesta. Eikö olekin valtava lupaus? ”Anokaa,  
mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen.” 

Mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen, on Sanan valtava lupaus. Täytyy sanoa, että tämän 
sanan kohdalla meidän täytyy häpeillen painaa päämme  alas ja sanoa: ”Herra armahda 
meitä.” Kovin heikosti me sinun sanasi lupauksiin olemme jaksaneet uskoa. Herra anna 
armosi, että ehyemmällä sydämellä sinuun luottaisimme. 



Meissä on niin paljon pois pantavaa syntiä, jotta Pyhä Henki, tuo hedelmää kantava 
Henki saisi meissä enemmän sijaa. Tule sinä Jeesus ja vahvista uskoamme, toivoamme 
ja rakkauttamme.
Sitä Jeesuskin toivoo, kun Hän sanoo jakeessa (8): 
 ”Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun 
opetuslapsikseni.”

Sanotaanhan sanassa niinkin: ”Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras.”  
(Jaak.5:16)

Lopuksi evankeliumimme viimeiset jakeet (9-10): ”Niinkuin Isä on minua rakastanut,  
niin minäkin olen rakastanut teitä; pysykää minun rakkaudessani. 
Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä olen  
pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan.”

Rukoilemme: Herra, anna meidän pysyä sinun rakkaudessasi, jotta voisimme kantaa 
paljon sinun aikaan saamaa hedelmää elämässämme. 
Anna Herra meille myöskin kuuliainen mieli, sinun käskyjäsi kohtaan, ettemme kulkisi 
omien mielihalujemme mukaan, vaan sinun Sanasi olisi meidän jalkojemme lamppuna, 
niin kuin psalmistallakin oli. 
Tätä me pyydämme, Jeesus, sinun nimessäsi ja sinun nimen kiitokseksi ja kunniaksi. 
Aamen.

Uskon tunnustus: 

Saarna Vihannin kirkossa su 18.05.2008


